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Başkim Arhali misrekent zich: plannen tussentijdse verkiezingen in de ijskast

V-ĢP leidt coalitieonderhandelingen na ‘dumpen’ vorige regering
DIVIS (22 MAART) – Zelfs premier Başkim Arhali, ’s lands langst zittende, meest gewiekste en populairste
politicus sinds de gloriedagen van de sociaaldemocratische premier Ģiōģius Erjudz, moet de nieuwe leidster
van de liberaaldemocraten Luçia Apavia, tot voor kort nog minister van verkeer, nageven dat het een
meesterzet was. Op 8 maart werd bekend dat de liberaaldemocraten (V-ĢP) hun steun aan de regering
opzegden, nadat interne bezuinigingsonderhandelingen om de overheidsuitgaven binnen de perken te
brengen waren mislukt. Terwijl de premier met menig analist nieuwe verkiezingen voorzag, slaagde Apavia
erin nieuwe coalitiebesprekingen in gang te zetten, zónder de partij van Arhali of de sociaaldemocraten, die
in het huidige parlement de grootste partij zijn.
De regering van PD (Voorstanders van de Republiek), V-ĢP (Liberaaldemocraten, MV (Centrum-Liberalen) en PA (Boerenpartij) verloor op 8
maart haar meerderheid (en, uitgerekend op Internationale Vrouwendag,
drie van haar vier vrouwlijke ministers) toen de V-ĢP de coalitie verliet, uit
onvrede over het verloop van besprekingen om de overheidsuitgaven terug
te dringen. In zo’n geval gaan de partijleiders naar de president, die
achtereenvolgens de drie grootste partijen opdracht geeft een nieuwe
regering te vormen. De V-ĢP, qua grootte de derde partij in het parlement
(37 van 229 zetels), werd net als de K-ĢP (44 zetels) en de PD van premier
Arhali (42 zetels) niet in staat geacht een andere coalitie te vormen dan
degene waar ze op 8 maart zelf was uitgestapt en iedereen maakte zich dan
ook op voor vervroegde verkiezingen, iets wat zelden voorkomt in Voskië.
De K-ĢP en de PD waren feitelijk al met de campagne begonnen, namen
achter elkaar de opdracht van president Zaşpuzic niet serieus en keerden elk
na drie dagen met lege handen bij de president terug.
Groot was dus ook de verbazing toen Apavia gisteravond na haar bezoek
V-ĢP-leider Luçia Apavia
aan de president een persconferentie belegde, waarin zij niet verklaarde de
opdracht om een nieuwe regering te vormen te hebben teruggegeven, maar vergezeld door de leiders van de MV, de MS
(Monarchistisch Verbond) en de IP’02 (Irtiazistische Partij, een conservatieve partij, genoemd naar oud-premier Ģiannis
Irtiazus) aankondigde dat deze vier partijen zullen proberen een nieuwe regering te vormen. Mocht het boude plan
slagen, dan kan Apavia de eerste vrouwlijke premier van Voskië worden. De beoogde coalitie moet een ruime
meerderheid van 124 zetels hebben, vijf meer dan de vorige regering had.
De reacties waren niet mals: zowel de K-ĢP als de PD, allebei teleurgesteld dat hun het gras voor de voeten is weggemaaid, noemden het ‘gekkenwerk’ dat Apavia er nog serieus werk van wil maken een regering te vormen, terwijl er eind
dit jaar of begin volgend jaar sowieso parlementsverkiezingen moeten plaatsvinden, omdat dan de parlementaire periode
afloopt. Parlementariërs van de PD (de partij staat in peilingen ruim voor en zou gebaat zijn bij vroege verkiezingen)
vragen zich intussen hardop af of het verschil van mening over de overheidsuitgaven niet geforceerd is geweest en of de
breuk van de vorige regering geen doelbewuste actie is geweest van de V-ĢP om zelf de macht naar zich toe te trekken.
Politiek analisten erkennen dat deze mogelijkheid bestaat, maar wanneer deze gebeurtenissen werkelijk van voor tot
achter geregisseerd zijn, heeft Apavia er blijk van gegeven bijzonder goed blufpoker te kunnen spelen. Zó goed, dat zij
eerder geneigd zijn te denken dat de meningsverschillen echt waren, en dat Apavia simpelweg opportunistisch gebruik
gemaakt heeft van een procedurele gelegenheid die zich voordeed.
Apavia heeft van president Zaşpuzic het groene licht gekregen om verder te onderhandelen met de genoemde partijen en
haar een termijn gegeven van vijftien werkdagen om een regeringsovereenkomst en een ministersploeg te presenteren.
Het parlement moet beide vervolgens nog goedkeuren. De PD heeft reeds laten weten vervroegde verkiezingen nog
steeds de betere optie te vinden en tegen te zullen stemmen, ook omdat de partij uit principe geen enkele regering steunt
waar de MS deel van uitmaakt. De K-ĢP vreest, als linkse partij, de overeenkomst die de vier partijen zullen sluiten en
acht de kans ‘zeer waarschijnlijk’ dat zij eveneens tegen zal stemmen.
Luçia Apavia (37) is stedenbouwkundig ingenieur. Ze werd na de verkiezingen van 2006 gekozen tot parlementslid van
de V-ĢP en was van 2010 tot 2013 namens haar partij minister van verkeer in de regering-Arhali IV. Ze werd in januari
van dit jaar met een grote meerderheid gekozen tot opvolger van oud-premier Gian Parpan als partijleider van de V-ĢP.
Apavia is niet getrouwd, maar heeft al enkele jaren een relatie met de acteur Envars Brāsc.

